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Motion (KS 2019/1294) från Clara Lindblom (V)
och Rodrigo Arce (V) om ett kommunalt
föreningsbidrag till nationella minoriteter. Svar
på remiss från kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar:
1. Att godkänna och överlämna förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen.

Robert Olsson
Kulturdirektör

Patrik Liljegren
Biträdande förvaltningschef

Sammanfattning
Clara Lindblom och Rodrigo Arce (båda V) lämnade den 29
augusti 2019 in en motion där kommunfullmäktige föreslås skylta
på alla fem nationella minoritetsspråk i alla stadens offentliga
lokaler; finska, samiska, jiddisch, romani chib och meänkieli.
Detta för att synliggöra närvaron av dessa språk i staden och
landet. Syftet är också att leda till ökad stolthet hos
minoritetspersoner och ökad kunskap om minoriteterna bland
majoritetsbefolkningen. Eftersom det finns flera varieteter inom
samiska och romani chib vill man att skyltning ska finnas på de
olika språken. Det totala antalet språk skulle då bli fjorton.
Kulturförvaltningen arbetar aktivt för att stödja de nationella
minoriteternas kultur och språk i nämndens verksamheter, såsom
biblioteken, kulturstödet, kulturskolan, kulturevenemang och
museerna. Sedan 2018 har förvaltningens minoritetsarbete
intensifierats. Kulturstödet har ökat kraftigt till program för
stadens minoriteter och såväl biblioteket och stadsmuseet
genomför under 2020 stora satsningar.
Förvaltningen är positiv till ambitionen bakom förslaget. Det
finns flera sätt att synliggöra minoritetsspråken i stadens
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offentliga lokaler. Förvaltningen bedömer att omfattning och
form bäst utformas inom ramen för respektive verksamhet.

Underlag för beslut
1. Motion om skyltning på de nationella minoritetsspråken i
stadens offentliga lokaler, KS 2019/1294
2. Följebrev Motion om skyltning på de nationella
minoritetsspråken i stadens offentliga lokaler, KS 2019/1294

UTLÅTANDE
Remissen
Kulturnämnden har av kommunstyrelsen, rotel IX, ombetts att
besvara remissen av Motion om skyltning på de nationella
minoritetsspråken i stadens offentliga lokaler, KS 2019/1294.
Remisstid till 2020-02-03. Remissen dateras 2019-08-29.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kulturstrategiska staben inom
kulturförvaltningen.

Bakgrund och syfte
Clara Lindblom och Rodrigo Arce (båda V) lämnade den 29
augusti 2019 in en motion där kommunfullmäktige föreslås skylta
på alla fem nationella minoritetsspråk i alla stadens offentliga
lokaler; finska, samiska, jiddisch, romani chib och meänkieli.
Syftet är att synliggöra närvaron av dessa språk i staden och
landet. Man hoppas att minoritetspersoner därmed ska känna en
ökad stolthet och att kunskapen om minoriteterna ska öka i
majoritetssamhället. Eftersom det finns flera varieteter inom
samiska och romani chib vill man att skyltning ska finnas på
samtliga dessa språk. Det totala antalet språk skulle då bli fjorton.
Stockholms stad ingår i förvaltningsområdena för finska,
meänkieli och samiska. Det innebär att staden ska bedriva ett
särskilt arbete som främjar finska, meänkieli och samiska. Men
det lagstadgade skyddet för de nationella minoriteterna innebär
ett ansvar för alla fem minoritetsspråk. Stockholm och alla andra
kommuner har därmed skyldighet att skydda och främja de
nationella minoritetsspråken samt de nationella minoriteternas
möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Enligt
uppskattning bor det cirka 100 000 personer i Stockholm som
identifierar att de tillhör någon av de nationella minoriteterna.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Nuvarande stöd till de nationella minoriteterna
Kulturförvaltningen arbetar aktivt för att stödja de nationella
minoriteternas kultur och språk i nämndens verksamheter, såsom
biblioteken, kulturstödet, kulturskolan, kulturevenemang och
museerna. Sedan 2018 har förvaltningens minoritetsarbete
intensifierats.
Biblioteken genomför en ny satsning på de nationella
minoriteterna inom ramen för den nationella
biblioteksstrategin, Demokratins skattkammare, som
överlämnades till regeringen i mars 2019. Med stöd från
Kulturrådet (2,6 miljoner kronor) kommer de under 2020 stärka
sitt arbete med de nationella minoriteterna, och förstärka sitt
utbud av litteratur, tidskrifter och annan media på de nationella
minoritetsspråken.
Staden har för 2019 för första gången tilldelats statliga medel för
romsk inkludering, som används för att synliggöra romsk kultur
på stadsmuseet, kulturfestivalen och i romskdrivna insatser.
Under 2020 kommer stadsmuseet även att genomföra en stor
satsning på samtidsdokumentation av samtliga nationella
minoriteter i staden.
Vad gäller kulturstödet har program riktade till de nationella
minoriteterna sedan 2018 fått ett kraftigt ökat stöd, både i
absoluta siffror och som andel av det totala stödet, enligt
nedanstående tabell.
Beviljat kultur- och utvecklingsstöd
Kulturstöd riktat till nationella minoriteter
Totalt kulturstöd
Andel av beviljat kulturstöd som är riktat till de nationella
minoriteterna

2018

2019 (tom 190905)

11 059 000
136 790 441

8%

13 347 050
115 055 920

12%

Alla förvaltningens stöd till det fria kulturlivet (kulturstöd,
utvecklingsstöd och EU-stöd) är öppna för samtliga minoriteter
att söka. Utöver detta har förvaltningen, ett särskilt stöd för
minoritetsföreningars kulturprogram. Detta finansieras med
statsbidrag och avser sverigefinnar, samer och tornedalingar som
staden är förvaltningsområde för. Även finska romer har
möjlighet att söka detta stöd.
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Synpunkter på förslaget
Kulturförvaltningen arbetar aktivt för att stödja de nationella
minoriteternas kultur och språk i nämndens verksamheter, såsom
biblioteken, kulturstödet, kulturskolan, kulturevenemang och
museerna. Sedan 2018 har förvaltningens minoritetsarbete
intensifierats. Kulturstödet har ökat till program för stadens
minoriteter och såväl biblioteket som stadsmuseet genomför
under 2020 stora satsningar på området.
Förvaltningen är positiv till ambitionen bakom förslaget. Det
finns flera sätt att synliggöra minoritetsspråken i stadens
offentliga lokaler. Förvaltningen bedömer att omfattning och
form bäst utformas inom ramen för respektive verksamhet.

Bilagor
1. Motion om skyltning på de nationella minoritetsspråken i
stadens offentliga lokaler, KS 2019/1294
2. Följebrev Motion om skyltning på de nationella
minoritetsspråken i stadens offentliga lokaler, KS 2019/1294

